
ZARZĄDZENIE NR BM.0050.21.2015
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr BM.0050.9.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w  zakresie: Kultury fizycznej i sportu, Kultury i 

 ochrony dziedzictwa narodowego, Pomocy społecznej i  przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 
w zakresie Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i  art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594  z  późn. zm.), w  związku z art. 11  ust.  2  i art. 13 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1  pkt. 2 
 i 4  załącznika do Uchwały Nr L/346/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z  dnia 12 listopada 2014 r. w  sprawie 
przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do zarządzenia nr BM.0050.9.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie: Kultury fizycznej i sportu, Kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w zakresie 
Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2015,

1) pkt II. otrzymuje brzmienie: "II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych w 2015 roku wynosi 134.800,00 zł, z podziałem na:

1. Zadanie 1 - w zakresie kultury fizycznej i sportu: 49.100,00 zł.

2. Zadanie 2 - w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 7.500,00 zł.

3. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 19.200,00 
zł.

4. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 59.000,00 zł."

2) pkt VI. otrzymuje brzmienie: "VI. Ostateczny termin i miejsce składania ofert:   Oferty należy złożyć 
w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, w następujących terminach:

a) w zakresie zadań 1-3 do 05.02.2015 r. do godziny 15.30,

b) w zakresie zadania 4 do 20.02.2015 r. do godziny 14.00."

2. W Regulaminie otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert, 
który stanowi załącznik do zarządzenia nr BM.0050.9.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie: Kultury fizycznej i sportu, Kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w zakresie 
Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2015, § 6 ust. 1. otrzymuje 
brzmienie: "§ 6.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych 
określonych w § 5 w 2015 r. wynosi 134.800,00 zł, z podziałem na zadania:

1) Zadanie 1 - w zakresie kultury fizycznej i sportu: 49.100,00 zł.

2) Zadanie 2 - w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 7.500,00 zł.

3) Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 19.200,00 
zł.

4) Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 59.000,00 zł."

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, 
Kultury i Sportu.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Katarzyna Sawicka-Mucha
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